پیام رئیس مؤسسه
مؤسســه عالــي آمــوزش بانکــداري ايــران بيترديــد يکــي از باســابقهترين و معتبرتريــن
مؤسســات آمــوزش در کشــور اســت .آمــوزش نيــروي انســاني متخصــص مــورد نيــاز نظــام بانکــي
و ســاير مؤسســات پولــي و مالــي کشــور ،ترويــج و اشــاعه اصــول نويــن بانکــداري بــا تأکيــد بــر
بانکــداري اســامي و مديريــت بانکــي و رشــتههاي مربــوط و انجــام پژوهشهــاي ذيربــط ،از
جملــه اهــداف و مأموريــت هايــي اســت کــه بــراي ايــن مؤسســه تعييــن شــده اســت .وابســتگي
ســازماني بــه بانــک مرکــزي جمهــوري اســامي ايــران ،تجربــه ي بيــش از نيــم قــرن آمــوزش
بانکــداري ،اســتفاده از اســاتيد صاحــب نــام و بــا تجربــه بانکــي ،برگــزاري دوره هــاي آمــوزش
تخصصــي و حرفــه اي مــورد نيــاز بانــک هــا و تأکيــد بــر آمــوزش هــاي کاربــردي ،از مزيــت هــاي
نســبي و وجــه تمايــز ايــن مؤسســه بــا ســاير مؤسســات آموزشــی در حــوزه بانکــداري اســت.
افتخــار ايــن مؤسســه ،از يــک ســو دانــش آموختــگان آن اســت کــه در عالــي تريــن ســطوح
مديريــت و کارشناســي نظــام بانکــداري کشــور بــه کار اشــتغال دارنــد و از ســوي ديگــر ،شــامل
کتــاب هــاي متعــدد و پايــان نامــه هــاي منحصــر بــه فــردي اســت کــه در زمينــه هــاي مختلــف
بانکــي ،اقتصــادي و مالــي بــه رشــته تحريــر در آمــده انــد .ايــن مؤسســه ،پيوســته کوشــش کــرده
اســت کــه افــزون بــر ارائــه خدمــات آمــوزش عالــی و حرفــه ای منطبــق و متناســب بــا نیازهــای
روز کارکنــان نظــام بانکــی کشــور ،در زمينــه هــاي گوناگــون بانکــي بــه ويــژه در حــوزه بانکــداري
اســامي ،همايــش هــا و کارگاه هــاي آموزشــي متعــددي را نیــز برگــزار کنــد .عــاوه بــر ایــن ،بــا
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم اســتفاده از تجهیــزات الکترونیکــی و بــه منظــور ایجــاد
اطمینــان خاطــر اســاتید محتــرم از رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ،مؤسســه عالــی آمــوزش
بانکــداری ایــران اقــدام بــه بــرای برگــزاری دوره هــای آموزشــی آنالین(اعــم از آمــوزش بلنــد
مــدت و حرفــه ای) نمــوده اســت .اميــد اســت بــا اســتعانت از درگاه خداونــد متعــال ،بتوانيــم بــا
اســتفاده از آخريــن يافتــه هــاي علمــي و فنــاوري در صنعــت بانکــداري ،ســطح علمــي و دانــش
کاربــردي و جايــگاه علمــي و آموزشــي مؤسســه را بيــش از پيــش ارتقــاء دهيــم.
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تاریخچه
«مؤسســه علــوم بانکــی ایــران» در ســال  1342بــه منظــور فراهــم آوردن امکانــات و بســترهای مناســب تحقیــق و
تحصیــل و کســب تخصــص بــرای کارمنــدان بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری کشــور و همچنیــن ترویــج و اشــاعه
بانکــداری و انجــام تحقیقــات علمــی تأســیس و تــا ســال  1358بــه فعالیــت خــود ادامــه داد .ایــن مؤسســه در راســتای
حصــول اهــداف انقــاب فرهنگــی در دانشــگاه هــای سراســر کشــور ،از ســال  1359الــی  1365تعطیــل و در مجتمــع
علــوم اداری و بازرگانــی (دانشــگاه عالمــه طباطبائــی فعلــی) ادغــام شــد .طــرح بازگشــایی «مؤسســه علــوم بانکــی
ایــران» بــا نــام «مرکــز آمــوزش بانکــداری» بعــد از تصویــب قانــون عملیــات بانکــی بــدون ربــا کــه تحولــی عظیــم در
نظــام بانکــداری جمهــوری اســامی ایــران را بــه دنبــال داشــت و بــا هــدف پــرورش نیــروی انســانی متعهــد و کاردان
بــه منظــور تأمیــن نیازهــای آتــی نظــام بانکــی کشــور ،مدنظــر بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران قــرار گرفــت
و اساســنامه «مرکــز آمــوزش بانکــداری» در پانصــد و هشــتاد و یکمیــن جلســه شــورای پــول و اعتبــار مــورخ
 1364/12/18به عنوان یک مرکز آموزشی غیر انتفاعی به تصویب رسید.
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مجموعــه فعالیتهــای آموزشــی مؤسســه صرفـاً بــا تمرکــز بــر آمــوزش هــای مهارتــی ،حرفــه ای و تخصصــی در حیطــه وظایــف و
ماموریــت هــای بانــک مرکــزی (حفــظ ثبــات و ســامت نظــام بانکــی کشــور از طریــق ارایــه خدمــات آموزشــی پویــا و اثربخــش)
بــرای کارکنــان مراکــز و مؤسســات فعــال و مرتبــط بــا صنعــت بانکــداری در قالــب دوره هــای آموزشــی کوتــاه مــدت ،میــان مــدت،
بلنــد مــدت ،کارگاه هــای آموزشــی ،همایــش هــای علمــی ،نشســت هــای تخصصــی ،بــه صــورت عمومــی یــا اختصاصــی بــر اســاس
ســفارش بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری ارائــه مــی شــود .شــایان ذکــر اســت نــام «مؤسســه بانکــداری ایــران» بــر اســاس مصوبــه
مــورخ  1376/5/30هیــات امنــا و تاکیــدات مــورخ  1377/9/1همــان هیــات ،بــه «مؤسســه عالــی بانکــداری ایــران» و از ســال 1393
تاکنــون بــه «مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران» تغییــر یافتــه اســت.

مراکز استانی مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
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فعالیت های آموزشی

فعالیت های آموزشی
فعالیتهــای آموزشــی مؤسســه ،در دو بعــد دوره هــای آموزشــی بلنــد مــدت و دوره هــای آموزشــی حرفــه ای بــه شــرح ذیــل
برگــزار مــی شــود.

آموزش بلندمدت
فعالیــت هــای آموزشــی مؤسســه در حــوزه آمــوزش هــای بلندمــدت شــامل دوره هــای در ســطح کاردانــی ،کارشناســی
ناپیوســته ،کارشناســی ارشــد ناپیوســته و دکتــری مــی باشــد کــه در ادامــه عملکــرد مؤسســه در هــر یــک از دوره هــا ارائــه
مــی گــردد .شــایان توجــه اســت بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در ســال جــاری ،مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری
ایــران بــه منظــور جلوگیــری از هــر گونــه وقفــه در فراینــد تحصیــل دانشــجویان دوره هــای آموزشــی بلندمــدت اقــدام بــه
تأمیــن بســترهای الکترونیکــی و دســتورالعمل هــای الزم بــرای برگــزاری دوره هــای مذکــور نمــوده اســت و در حــال حاضــر،
فراینــد آمــوزش فراگیــران بــه شــیوه غیرحضــوری در حــال انجــام اســت.

3

دوره هاي کارداني ،کارشناسي و کارشناسي ارشد
عملکــرد مؤسســه پــس از انقــاب شــکوهمند اســامي بــه شــرح جــدول ذيــل حاکــي از آن اســت کــه تاکنــون بيــش از
 13هــزار نفــر از کارکنــان نظــام بانکــي موفــق بــه اتمــام تحصيــل در دوره هــاي آموزشــی بلندمــدت در ســطوح کاردانــي(
رشــته امــور بانکــي) ،کارشناســي (در رشــته هــاي مديريــت امــور بانکــي ،حســابداري بانکــي ،اقتصــاد ،پــول و بانک ،ريســک
و بازارهــاي مالــي) و کارشناســي ارشــد( در رشــته هــاي مديريــت علــوم بانکــي ،حســابداري بانکــي ،بانکــداري اســامي،
مهندســي مالــي و مديريــت ريســک ،حقــوق مالــي و اقتصــادي) از ايــن مؤسســه شــده انــد .تعــداد قابــل توجهــي از ايــن
فــارغ التحصيــان در رده هــاي عالــي مديريــت بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاري ايفــاي نقــش نمــوده کــه نشــان از تــوان و
ظرفيــت بــاالي مؤسســه در تأميــن نيــروي انســاني کارآمــد و توانمنــد در نظــام بانکــي کشــور دارد.
در حــال حاضــر ،حــدود  850نفــر از کارکنــان نظــام بانکــي کشــور در دوره هــاي در ســطح کارشناســي ارشــد مؤسســه در
رشــته هــاي مديريــت امــور بانکــي ،حســابداري بانکــي ،بانکــداري اســامي ،مهندســی مالــی و مدیریــت ریســک مشــغول
بــه تحصيــل مــي باشــند کــه جزئیــات مربــوط بــه ایــن تعــداد در جــدول زیــر آمــده اســت.
آمار فارغ التحصیالن مؤسسه از سال  1365تا پایان شهریور ماه سال 1399
تعداد فارغ التحصیالن

ردیف

نام واحد

سال شروع

کاردانی

کارشناسی پیوسته
و ناپیوسته

کارشناسی ارشد

جمع

1

تهران

1365

1189

3069

975

5233

2

اصفهان

1365

805

918

130

1853

3

مشهد

1365

631

898

80

1609

4

تبریز

1372

297

624

91

1012

5

کرمان

1376

241

275

18

534

6

رشت

1376

339

446

25

810

7

شیراز

1379

401

589

51

1041

8

ساری

1380

245

267

13

525

9

اهواز

1380

305

394

15

714

4342

7480

1398

13331

جمع

4

فعالیت های آموزشی
آموزش بلندمدت

دوره دارندگان مدارك تحصيلي غيرمرتبط

از ديگــر فعاليــت هــاي آموزشــي بلنــد مــدت مؤسســه ،دوره آمــوزش دروس تخصصــي رشــته بانکــداري ويــژه
دارنــدگان مــدارك تحصيلــي غيرمرتبــط بــا نظــام بانكــي اســت .ايــن دوره از مهــر مــاه ســال  1375توســط
مؤسســه عالــي آمــوزش بانکــداري ايــران برگــزار مــی شــود و تاکنــون بيــش از  2235نفــر از کارکنــان نظــام
بانکــي کشــور موفــق بــه گذرانــدن ايــن دوره شــده انــد .در حــال حاضــر  69دانشــجو در ایــن دوره در حــال
تحصیــل هســتند.

5

دوره در سطح دکتری مدیریت عالی بانک ()1DBM

پیــرو تأکیــدات هیــأت امنــای محتــرم مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران در جلســات مــورخ  1396/03/10و  1396/12/26مبنــی
بــر طراحــی و برگــزاری دوره هــای کوتــاه مــدت ،میــان مــدت و بلنــد مــدت حرفــه ای و تخصصــی بــرای کارکنــان نظــام بانکــی کشــور،
مجموعــه فعالیــت هــای منســجم ،منظــم و مســتمر مدیــران و اعضــای هیــأت علمــی مؤسســه در راســتای اجرایــی نمــودن مصوبــات مذکــور
آغــاز شــد .دوره مدیریــت عالــی بانــک( )DBMاز جملــه دوره هــای حرفــه ای و تخصصــی اســت کــه پیــرو مأموریــت هــای جدیــد محولــه
از طــرف هیــأت امنــای محتــرم مؤسســه طراحــی ،برنامــه ریــزی و اجــرا شــده اســت .در ایــن دوره ،هــدف اصلــی ارتقــاء ســطح علمــی و
مهــارت هــای شــغلی مــورد نیــاز در مراتــب مدیریــت عالــی بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری کشــور مــی باشــد.
برنامــه درســی دوره نیــز براســاس مطالعــه ســرفصل دروس ارائــه شــده توســط مؤسســات آموزشــی بیــن المللــی فعــال در زمینــه ارائــه
آمــوزش هــای حرفــه ای و تخصصــی در حــوزه بانکــداری ،بررســی منابــع مرتبــط معتبــر و تجربیــات شــکل گرفتــه در مؤسســه عالــی
آمــوزش بانکــداری ایــران طراحــی شــده اســت.
در حــال حاضــر تعــداد  87نفــر در ایــن دوره پذیــرش شــده و در حــال تحصیــل مــی باشــند و در ســال تحصیلــی 1399- 1400نیــز تعــداد
 30نفــر پذیــرش شــده انــد کــه از نیمســال دوم ســال تحصیلــی مذکــور مشــغول بــه تحصیــل خواهنــد شــد.

1 Doctorate of Bank Management
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فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای

دوره های تخصصی فصلی

دوره هــاي آمــوزش تخصصــي فصلــي ،برنامــه هــاي آموزشــي نويــن بانکــي هســتند کــه بــه صــورت فصلــي بــراي کليــه
کارکنــان بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاري غيربانکــي در حــوزه هــاي اعتبــارات ،مديريــت ،مهــارت هــاي فــردي ،مالــي،
حســابداري ،خزانــه داري ،بــازار ســرمايه ،بازاريابــي ،مديريــت ريســک ،تطبيــق ،مبــارزه بــا پولشــويي ،بانکــداري بيــن الملــل
و خدمــات بانکــي ارائــه مــي گــردد.
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در ســال جــاری ،مدیریــت آمــوزش حرفــه ای مؤسســه بــه منظــور رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی اقــدام بــه برگــزاری دوره هــا بــه صــورت آنالیــن نمــوده اســت.
ردیف

دوره های برگزار شده در سال 1399

مدت دوره (ساعت)

1

نحوه ی استفاده درست از گزارشات کارشناسی و صورت های مالی مشتریان در تصمیم گیری های اعتباری

16

2

كار تيمي و كار گروهي

16

3

پولشویی مبتنی بر ریسک

8

4

مدیریت ذخایر ارزی

24

5

ضمانت نامه ریالی

16

6

اعتبارسنجی و کسب اطالعات از مشتریان

12

7

حکمرانی شركتي و اقدامات الزم جهت استقرار آن در بانك ها

8

8

مدیریت ریسک فناوری اطالعات

8

9

کمیته های حسابرسی در بانک ها

16

10

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ایرانی

24

11

عملیات بازار باز و اعتبارگیری در قبال وثیقه

4

12

بررسی بالکچین های مختلف در صنعت بانکی

8

13

تأمين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق تسهيالت و تعهدات سنديكايي

20

14

بازرسی ارزی

8

15

سوییفت مقدماتی

20

16

 UCP600بررسي اسناد حمل با رويكرد

16

7

ردیف

دوره های برگزار شده در سال 1399

مدت دوره (ساعت)

17

بانکداری شرکتی

8

18

هوش هیجانی و نقش آن در مدیریت و سازمان

4

19

مهارت های اثر بخش به منظور تدریس دوره های آموزش مجازی (آنالین و آفالین)

4

20

آشنایی با پروژه بالکچینی و تحلیل بنیادین

2

21

ن بانکی
ابزار توافق بازخرید و توافق بازخرید معکوس در بازار بی 

4

22

اصول و مبانی ارزیابی امالک و ساختمان

24

23

روش ها و ابزارهای نوین تأمین مالی و نقدینگی ابزارهای بازار پول ،بازار سرمایه ،ابزارهای

20

24

تجزیه و تحلیل صورت های مالی شرکت ها متقاضیان حقوقی تسهیالت بانکي

24

25

تأمین مالی داخلی با رویکرد بین الملل

28

26

روش های نوین بازاریابی در مدیریت بازاریابی بانکی

8

27

بازمهندسی فرایندهای کسب و کار بانكي

12

28

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

8

29

مدیریت منابع و مصارف

16

30

ارزیابی وثایق بانکی ازجنبه رعایت نکات حقوقی

12

31

اعتبارسنجی و کسب اطالعات از مشتریان

12

32

تشریح روش شبیه سازی مونت کارلو

8

33

بودجه بندی عملیاتی

8

مشتقه و صکوک

8

فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای

گواهينامه هاي حرفه اي

واضــح اســت کــه بخــش اعظمــی از شــاغالن حــوزه هــای گوناگــون بانکــی نیازمنــد دریافــت گواهینامــه هــای حرفــه ای
هســتند و گواهینامــه حرفــه ای بــه جهــت بهبــود و ارتقــای مشــاغل فعلــی افــراد امــری ضــروری اســت .مؤسســه بــا تشــکيل
کارگــروه هــاي تخصصــي مرکــب ازصاحــب نظــران مجــرب ،مدرســين ،مديــران ارشــد ،کارشناســان خبــره حرفــه بانکــداري و
اعضــای هیــأت علمــی مؤسســه نســبت بــه تهيــه گواهينامــه هــاي آمــوزش حرفــه اي متناســب بــا مشــاغل مختلــف بانکــي
مبــادرت نمــوده اســت .گواهينامــه هــاي ارائــه شــده عبارتنــد از:
ردیف

گواهینامه های سال 1399

مدت دوره (ساعت)

1

اولین دوره (مدلسازی ریسک بازار در بانک) آنالین

112

2

بانکدار حرفه ای بسته اول :قوانین و مقررات ( ویژه اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی)

44

3

دوره حسابرس داخلی خبره بانکی شامل :
بسته اول :مبانی حسابرسی داخلی در بانک ها
بسته دوم :حسابرسی کنترلهای داخلی در بانک ها
بسته سوم :حسابرسی داخلی در عمل

80

4

بانکدار حرفه ای بسته دوم :ارزیابی و کنترل( ویژه اعضای هیأت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری
غیر بانکی)

36

5

مهارت های انجام عملیات صرافی

16

9

دوره های ضمن خدمت

از آنجــا کــه دانــش آموختــگان نظــام آموزشــي کشــور بــا زمينــه هــاي تخصصــي گوناگــون جــذب بانــک هــا مــي شــوند،
آمــوزش مؤثــر کارکنــان بانــک هــا از اهميــت بســزايي برخــوردار اســت ،از ايــن روي ،برنامــه هــاي آموزشــي ضمــن خدمــت
بــرای افزايــش مهــارت هــاي شــغلي کارکنــان همــواره مــورد توجــه مؤسســه بــوده اســت .بــه دلیــل محدودیــت بــه وجــود
آمــده ناشــی از بیمــاری کرونــا و تأکیــد دولــت محتــرم بــر برگــزار نشــدن دوره هــا بــه صــورت حضــوری رویکــرد برگــزاری
بــه صــورت آنالیــن در دســتور کار قــرار گرفــت.
عناوین برخی از دوره های آموزشی ضمن خدمت
رديف

عناوین دوره های ضمن خدمت برگزار شده در

رديف

عناوین دوره های ضمن خدمت برگزار شده در

1

آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات بانکی

18

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

2

اصول ارزیابی ساختمان

19

تجزیه و تحلیل و صورت های مالی

3

آشنایی با پروژه بالکچینی و تحلیل بنیادین

20

ارزیابی اموال غیر منقول

4

بازآموزی مباحث ارزی UCP-URR

21

اخالق حرفه ای

5

تربیت مدرس اعتبار اسنادی داخلی

22

اصول نظام آراستگی محیط

6

اشتباهات پرتکرار در تخصیص منابع

23

تکنیک ها ی کنترل داخلی شعب

7

ارزیابی فنی ،اقتصادی و مالی طرحهای سرمایه گذاری

24

مهارت های بازاریابی

8

حاکمیت شرکتی (ویژه اعضای هیأت مدیره)

25

بازآموزی مباحث ارزی

9

آشنایی با روند اجرای قانون جدید صدور چک در
شبکه بانکی (ویژه اعضای هیأت مدیره)

26

آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات و روند
اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی

10

آشنایی با اصول و شیوه های جدید امهال مطالبات و
روند اجرای قانون جدید صدور چک در شبکه بانکی

27

بانکداری بین الملل پیشرفته

11

آشنایی با روند اجرایی قانون جدید صدور چک در شبکه
بانکی

28

تحلیل عملکرد مالی بانک

12

تجزیه و تحلیل صورت های مالی بانک ها و موسسات
اعتباری غیربانکی ایرانی

29

دستور العمل نحوه محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت
سرمایه

13

حاکمیت شرکتی

30

حاکمیت شرکتی

14

تجزیه و تحلیل صورت های مالی

31

عملیات بازار باز

15

آشنایی با پولشویی و اصول مقابله و پیشگیری از آن

32

ذخیره گیری و سوخت مطالبات

16

مبارزه با پولشویی

33

ضوابط طبقه بندی دارایی ها

17

مقررات ارزی و گمرکی

سال 1399
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سال 1399

فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای
مباحثه علمی

مؤسســه بــه منظــور ترویــج دانــش بانکــداری و همفکــری بــا صاحــب نظــران ،پیرامــون موضوعــات تخصصــی در حــوزه بانکــداری
همــواره اقــدام بــه برگــزاری مباحثــه هــای علمــی مــی نمایــد .مباحثــه یکــی از ابزارهــای مفیــد و یکــی از بهتریــن و موثرتریــن
شــیوه هــای فهــم عمیــق و فراگیــری ســریع علــوم بانکــی اســت کــه راه تحقیــق را بــرای محققیــن و کارشناســان حــوزه بانکــی
همــوار مــی نمایــد .در جلســات مباحثــه علمــی پرســش هــای کارشناســان و مدیــران نظــام بانکــی توســط اســاتید باتجربــه و
حرفــه ای مــورد بحــث و تجزیــه و تحلیــل قــرار مــی گیــرد.
عناوين مباحثه های علمی (آنالین)
ردیف

مباحثه های برگزار شده در سال 1399

مدت (ساعت)

تاریخ برگزاری

1

چالش های صدور ضمانت نامه

6

99/02/22

2

مدیریت استراتژیک مبتنی بر ریسک

4

99/04/03

4

کاربرد فین تک در نظام پولی و بانکی

4

99/05/07

3
5
6

7

پولشویی در بانکداری بین الملل

ریسک های مترتب بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی

راهکارهای پیشگیری از جرایم و تخلفات در نظام بانکی

ریسک های پنهان تخصیص منابع

4

10

ریسک عدم انسجام

12

چگونگی راه اندازی اکوسیستم نوآوری در جهت توسعه فین تک ها در بانک ها و
مؤسسات اعتباری غیر بانکی

ضوابط ناظر بر طبقه بندی و ذخیره گیری در بانک ها و مؤسسات اعتباری

13

چالش های بانکی در قراردادهای رهنی و تضمینات و وثایق

15

چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی

14
16

چالش های حقوق بانکی در حوزه اقدامات اجرایی

4
4
4

11

99/07/15
99/08/20
99/09/04

4

99/09/25

4

99/07/15

4
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آشنایی با رمزارزها و چالش های تنظیم مقررات آن ها در کشور
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اجرای عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی
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فعالیت های آموزشی
آموزش حرفه ای
کنفرانس مدیریتی

مؤسســه بــه منظــور ارائــه خدمــات مشــاوره ای در خصــوص مســائل روز بانکــی بــه اعضــای هیــأت مدیــره ،مدیــران ارشــد و
مدیــران میانــی بانــک هــا و مؤسســات اعتبــاری غیربانکــی در ســال  1399اقــدام بــه برگــزاری کنفرانــس مدیریتــی نموده اســت.
اولیــن کنفرانــس مدیریــت اعتبــارات در نظــام بانکــداری اســامی”اعتبار ســنجی و نظــارت اعتبــاری”  26آبــان مــاه  1399بــه
صــورت آنالیــن برگــزار شــد کــه در ایــن کنفرانــس جمــع کثیــری از اعضــای هیــأت مدیــره و مدیــران ارشــد اعتبــاری بانــک
هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی حضــور داشــتند .محورهــای کنفرانــس عبارتنــد از:
zحاکمیت اعتبارات
zتعامــل مؤثر بانکها با بانک مرکزی ج.ا.ا
zتجربه اعتبارســنجی در نظام بانکی کشور
zنظارت عالیه اعتباری

13

کنفرانس حسابرسی داخلی
اولیــن کنفرانــس حسابرســی داخلــی موسســات اعتبــاری بــا عنــوان «ارتبــاط حسابرســی داخلــی بــا ســایر واحدهــای
نظارتی(بازرســی  ،ریســک و تطبیــق)» در تاریــخ  2اســفندماه  1399بــه صــورت آنالیــن برگــزار شــد کــه در ایــن کنفرانــس
جمــع کثیــری از اعضــای هیــأت مدیــره ،مدیــران ارشــد و اعضــای کمیتـ ه هــای حسابرســی ،ریســک و تطبیــق بانــک هــا
و موسســات اعتبــاری غیربانکــی حضــور داشــتند.
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فعالیت های آموزشی

آموزش حرفه ای
سمینارآموزشی

بــه منظــور آشــنايي بيشــتر کارکنــان شــبکه بانکــي بــا آخريــن دســتاوردهاي علمــي و تکنولوژيکــي صنعــت بانکــداري در ســطح
بيــن المللــي ،ســمينارهاي آموزشــي طراحــي و ارائــه شــده اســت.
اولیــن ســمینار آموزشــی ادغــام و اکتســاب در بانکــداری ،بــه منظــور تبییــن چارچــوب نظــری و عملــی فراینــد انجــام ادغــام
بــا تمرکــز بــر چهــار محــور ذیــل در تاریــخ  5بهمــن مــاه  1399بــه صــورت آنالیــن برگــزار گردیــد:
 zتحلیل مسائل مالی در فرایند ادغام بانک ها
zادغام بانک ها و مدیریت چالش های فناوری اطالعات
zمنابع انسانی ،فرهنگ سازمانی و ادغام
zآثار اقتصادی ادغام بانک ها از منظر مدیریت ریسک
در ایــن ســمینار جمــع کثیــری از مدیــران و کارشناســان ارشــد بانــک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکــی بــه صــورت آنالیــن
شــرکت داشتند.

15

ســمینار آموزشــی زیســت بــوم چــک ویــژه کارکنــان شــعب کارکنــان بانــک هــای کشــور در چندیــن نوبــت طــی اســفندماه
 1399برگــزار گردید
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فعالیت های پژوهشی

همایش ها و گردهمایی ها
همایش های ساالنه بانکداری اسالمی

همايــش ســاليانه بانکــداري اســامي ،بــه عنــوان بزرگتريــن رويــداد علمــي در حــوزه علــوم انســاني و بــه طــور خــاص
در زمينــه بانکــداري اســامي ،در هفتــه بانکــداري ،مقــارن بــا تصويــب قانــون عمليــات بانکــداري بــدون ربــا ،طــي
ســي ســال گذشــته برگــزار و تــداوم يافتــه اســت .ايــن همايــش بــراي بســط دانــش بانکــداري ،تضــارب افــکار بيــن
صاحــب نظــران داخلــي و خارجــي و هــم افزايــي ميــان آنــان ،فرصــت شايســته اي را فراهــم نمــوده اســت .مخاطبــان
اصلــي ،مديــران ،کارشناســان ارشــد نظــام مالــي و بانکــي کشــور و انديشــمندان حــوزه و دانشــگاه هســتند .در ایــن
رویــداد علمــی آخريــن دســتاوردهاي مطالعــات و پژوهــش هــا در حــوزه علــوم بانکــداري و مالــي اســامي در قالــب
ســخنراني ،ارائــه مقالــه و ميزگــرد تخصصــي ارائــه مــي شــود .همچنيــن دســتاوردهاي علمــي همايــش همــه ســاله
بــه صــورت کتــاب مجموعــه مقــاالت و ســخنرانی هــا بــه صــورت کتــاب یــا از طریــق درگاه همایــش بــه صــورت
الکترونیکــی در اختيــار عمــوم عالقمنــدان قــرار گرفتــه کــه مرجــع ارزشــمندي بــراي مطالعــات و پژوهــش هــاي آتــي
مــي باشــد .الزم بــه توضیــح اســت متاســفانه بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا ســی و یــک امیــن همایــش بانکــداری
اســامی در ســال  1399برگــزار نگردیــد.
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فعالیت های پژوهشی

همایش ها و گردهمایی ها
گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور

گردهمايــي رؤســاي موفــق بانــک هــاي کشــور ،بــا عنايــت بــه نقــش مهــم رؤســاي شــعب بانــك هــا در موفقيــت و پيشــبرد
اســتراتژي هــا و اهــداف عملياتــي بانــك هــا در نيــل بــه اهــداف نهايــي سياســتگذار پولــي و بانكــي ،همــه ســاله توســط
مؤسســه عالــي آمــوزش بانكــداري ایــران برگــزار مــي شــود .تقويــت مهــارت هــاي مــورد نيــاز رؤســاي شــعب ،بحــث و
تبــادل نظــر ميــان رؤســاي شــعب در رابطــه بــا انتقــال تجربيــات موفقيــت آميــز آنــان و نيــز تجليــل از زحمــات و تــاش
هــاي رؤســاي شــعب شــبكه بانكــي کشــور ،از جملــه اهدافــي هســتند کــه از برگــزاري ايــن گردهمايــي دنبــال مــي شــود.
مؤسســه از ســال  1389اوليــن گردهمايــي رؤســاي موفــق شــعب بانــک هــاي کشــور را برگــزار و تاکنــون  10گردهمايــي
را برگــزار نمــوده اســت و هــم زمــان بــا ایــن گردهمایــی در ســه دوره متناســب بــا موضــوع ،نظرســنجی هایــی نیــز انجــام
شــده کــه نتایــج حاصــل از تحلیــل داده هــای آن بــر روی ســایت موسســه قابــل مشــاهده مــی باشــد .همچنیــن یازدهمیــن
گردهمايــي شــعب بــا عنــوان «مدیریــت شــعب در دوران اشــاعه ویــروس کرونــا» در بهمــن مــاه ســال  1399بــه صــورت
آنالیــن برگــزار شــد.
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انتشارات
در زمينــه انتشــار و چــاپ كتــب مربــوط بــه بانكــداري و مديريــت امــور بانكــي ،انتشــارات مؤسســه عالــي آمــوزش بانكداري
ايــران منحصــر بــه فــرد بــوده و از جايــگاه ويــژهاي را در ميــان انتشــارات كشــور برخورداراســت .طــي دوره فعاليــت مؤسســه
کتــب متعــددي در حــوزه بانکــي انتشــار يافتــه کــه برخــي از ايــن کتــب بــه چــاپ بيســتم هــم رســيده اســت .همچنيــن
مؤسســه عالــي آمــوزش بانکــداري ايــران بــه عنــوان نهــاد آموزشــي منحصــر بــه فــرد در زمينــه علــوم بانکــي در راســتاي
تحقــق اهــداف تعريــف شــده ،ماننــد توســعه و گســترش آمــوزش و پژوهــش در زمينــه بانکــي از طريــق واحــد نشــر خــود
اقــدام بــه انتشــار کتــب اعضــاي هيئــت علمــي دانشــگاهها و مراکــز پژوهشــي و متخصصيــن بانکــي مــي نمايــد .الزم بــه
ذکــر اســت در ســال  1399کتــاب هــای سـیامین همایــش بانکــداری اســامی ،تحلیلگــری اعتباری(جلــد دوم) و اصــول
ثبــت اســناد حســابداری ارزی در عملیــات ارزی بانــک ،چــاپ شــده اســت و کتــاب هــای ســازمان و مدیریــت ،تحلیلگــری
اعتبــاری (جلــد اول) ،بانکــداری بینالمللــی (جلــد اول) ،بانکــداری بینالمللــی (جلــد دوم) ،اقتصادپــول ،بانکــداری و
بازارهــای مالی(جلــد اول) ،اقتصادپــول ،بانکــداری و بازارهــای مالی(جلــد دوم) ،اصــول مطالعــه امــکان ســنجی طرحهــای
ســرمایهگذاری و اصــول بانکــداری تجدیــد چــاپ شــده انــد.
عالقمنــدان ميتواننــد جهــت کســب اطالعــات بيشــتر بــه ســامانه انتشــارات مؤسســه بــه آدرس press.ibi.ac.ir
مراجعــه نماينــد.
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فعالیت های پژوهشی
پرتال انتشارات و فروش کتب مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
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فصل نامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی

فصلنامــه مطالعــات مالــي و بانکــداري اســامي نشــريهاي علمــي -تخصصــي بــوده کــه عهــدهدار انتشــار
مقــاالت علمــي مرتبــط بــا بانکــداري اســامي و امورمالــي اســت .مؤسســه تاکنــون اقــدام بــه انتشــار  12شــماره
از فصلنامــه “مطالعــات مالــي و بانکــداري اســامي” نمــوده اســت .مقــاالت ايــن فصلنامــه بــه صــورت متــن
بــاز منتشــر و از طريــق ســامانه رســمي فصلنامــه بــه آدرس jifb.ibi.ac.irدر دســترس عمــوم قــرار دارد.
انتشــار و اســتفاده از آثــار منتشــر شــده در ايــن فصلنامــه بــراي نويســندگان و خواننــدگان رايــگان اســت.

پرتال فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسالمی
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فعالیت های پژوهشی
گزارش عملکرد نظام بانکی کشور

دادههــا و اطالعــات آمــاری نقــش حیاتــی در انجــام تحقیقــات علمــی دارنــد و صحــت و دقــت آنهــا نقــش بســزایی در صحــت
نتایــج تحقیقــات و کاربــرد آنهــا دارد .مؤسســه عالــی آمــوزش بانکــداری ایــران از ســال  1382هــر ســاله گــزارش عملکــرد
نظــام بانکــی کشــور را بــه منظــور بهرهمنــدی اســاتید ،دانشــجویان و عالقمنــدان بــه حــوزه بانکــداری ،منتشــر میکنــد.
ایــن گــزارش تــا ســال  1394در قالــب کتــاب و لــوح فشــرده ارائــه شــده اســت .در ســالهای اخیــر ( از ســال  1395تــا
ســال  )1398ایــن گــزارش بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن و جامعتریــن پایگاههــای دادهای در وبســایت مؤسســه
بارگذاری شده و برای محققان این حوزه قابل دریافت میباشد.
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كتابخانه

کتابخانــه مؤسســه عالــي آمــوزش بانکــداري ايــران بــا داشــتن مجموعــه اي بالــغ بــر  27000عنــوان کتــاب ( اعــم از فارســي
و انگليســي) و همچنیــن  970عنــوان پایــان نامــه در ســطح کارشناســی ارشــد مدیریــت امــور بانکــی ،حســابداری ،مهندســی
مالــی و بانکــداری اســامی در حــال حاضــر يکــي از غنــي تريــن کتابخانــه هــاي مؤسســات آمــوزش عالــي در حــوزه مالــي و
بانکــداري در ســطح کشــور اســت .طــي دوره  5ســاله منتهــي بــه ســال  1399در حــدود  950عنــوان کتــاب فارســي و 480
عنــوان کتــاب انگليســي خريــداري و برخــي کتــب ارزشــمند ديگــر نيــز از طريــق مبادلــه و اهــدا بــه منابــع کتابخانــه افــزوده
شده است.
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برگزاری آزمون های استخدامی
و تعیین سطح شغلی

از جملــه خدمــات مؤسســه ،برگــزاری آزمــون اســتخدامی و تعییــن ســطح شــغلی کارکنــان نظــام بانکــی در ســطح کل
کشــور طبــق ضوابــط و اســتانداردهای الزم مــی باشــد.

برگزاری آزمون جامع بانکداری بانک سامان در  9شهر کشور -دی ماه 1398

برگزاری آزمون تعیین سطح شغلی کارکنان بانک پارسیان در  5شهر کشور-بهمن ماه 1398
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تماس با ما

ریاست موسسه
27893916 - 17

معاون آموزشی و پژوهشی

معاون اداری و مالی

27893807

27893807

مدير امور آموزش

مدیر امور اداری و پشتیبانی

27892468

27892438

مدیر امور پژوهشی

مدیر فناوري اطالعات و ارتباطات

27892445

27892456

مدیر آموزش حرفه ای

مدیر امور مالی

27892453

27892495

نام واحد مؤسسه

شماره تماس

واحد اصفهان

0313-6252032

واحد اهواز

0611-2226355

واحد تبریز

0413-3202408

واحد رشت

0133-3731944

واحد ساری

0113-3344610

واحد شیراز

0713-7318163

واحد کرمان

0343-2816603

واحد مشهد

0513-8673190
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